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Cargo: Monitor De Creche 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema abaixo e responda às questões 01 à 03. 
 

A Escola da Mestra Silvina 

 
 
Minha escola primária... 
Escola antiga de antiga mestra. 
Repartida em dois períodos 
Para mesma meninada, 
Das 8 às 11, da 1 às 4. 
Nem recreio, nem exames. 
Nem notas, nem férias. 
Sem cânticos, sem merenda... 
Digo mal – sempre havia 
distribuídos 
Alguns bolos de palmatória... 
A granel? 
Não, que a Mestra 
era boa, velha, cansada, aposentada. 
Tinha já ensinado a uma geração antes da minha. 
(...) 
Bancos dos meninos. 
Bancos das meninas. 
Tudo muito sério. 
Não se brincava. 
Leitura alta. 
Soletrava-se. 
Cobria-se o debuxo. 
Dava-se a lição. 
Tinha dia certo de argumento 
Com a palmatória pedagógica em cena. 
Cantava-se em coro a velha tabuada. 
(...) 
E a mestra?... 
Está no Céu. 
Tem nas mãos um grande livro de ouro 
e ensina a soletrar aos anjos. 

 Cora Coralina 
01. “Escola antiga de antiga mestra...” / “Nem recreio, nem 
exames./Nem notas, nem férias./ Sem cânticos, sem merenda...”. 
Leia os versos citados e assinale a alternativa correta quanto ao 
sentido que as repetições produzem nestes versos: 
l – A repetição do adjetivo antiga enfatiza o período distante, 
remoto, da existência dessa escola e da velha mestra. 
II – A ideia de que faltava o que hoje existe nas escolas é 
reforçada pelo sentido negativo expresso na repetição da 
conjunção nem e da preposição sem. 
III – A ideia de que não faltava nada do que hoje existe nas 
escolas e é reforçada pelo sentido positivo confundindo como 
negativo sendo expresso na repetição da conjunção nem e da 
preposição sem. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas lll está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. “Tinha dia certo de argumento...”. 
 Identifique a alternativa correta quanto ao significado deste 
verso dentro do poema: 
a) A mestra realizava uma avaliação oral e escrita dos alunos, 

quando então estes expunham oralmente e escreviam o que 
aprenderam e os que apresentavam dificuldades não eram 
expostos à palmatória. 

b) A mestra realizava uma avaliação escrita dos alunos, quando 
então os que não sabiam para não serem constrangidos 
realizavam a avaliação em outro momento com tranquilidade 
e assim se libertaria da palmatória. 

 

c) A mestra realizava uma avaliação oral dos alunos, quando 
então estes expunham o que aprendiam e também se 
expunham à palmatória. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
03. Assinale a alternativa correta quanto ao numeral: 
a) Era meio- dia e meio. 
b) Era meio-dia e meia. 
c) Pio 12. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
04. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 
Assindética: 
a) Aconselha-o a que trabalhe mais. 
b) Às vezes sucedia que um de nós se machucava. 
c) Apertei-lhe a mão: estava gelada. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto a Concordância Verbal: 
a) “Vós fostes chamados à liberdade, irmãos.” (São Paulo). 
b) É necessária a tua presença aqui. 
c) “O César e a irmã são louros.” (Antônio Olinto). 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a Regência Nominal: 
I – “Ansioso de emoções desusadas.” (C. Castelo Branco) 
II – “Meu amor pelos mocos divinizava outrora a mocidade.” (Rui 
Barbosa). 
III – Tenha amor a seus livros. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
Matemática 
 
07. Determine um número tal que seu quadrado diminuído do 
seu triplo é igual a 28. 
a) S = {-4; 7} 
b) S = {-7; 4} 
c) S = {-2; 3} 
d) S = {-3; 2} 
 
08. Lúcio comprou uma camisa que foi paga em 3 prestações. 
Na 1ª prestação, ele pagou a metade do valor da camisa, na 2ª 
prestação, a terça parte e na ultima R$ 20,00. Quanto ele pagou 
pela camisa? 
a) R$ 120,00 
b) R$ 125,00 
c) R$ 130,00 
d) R$ 135,00 
 
09. Calcule os juros de R$ 23564,00 durante 3 anos, à taxa de 
36% a.a.  
a) R$ 49013,12 
b) R$ 25449,12 
c) R$ 1885,00 
d) R$ 1585,24 
 
10. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA (2, 6, 10,...). 
a) 10100  
b) 8000 
c) 6500 
d) 5050 
 
11. Qual é o décimo quinto termo da PA (4 10...)? 
a) 86 
b) 87 
c) 88 
d) 89 
 
12. Determine o 12º termo da PG (2, 4, 8,...): 
a) 8192 
b) 4096 
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c) 2048 
d) 1024 
 
Conhecimentos Gerais 
 
13. Para muitos historiadores, a colonização do Brasil foi, em 
grande parte, um empreendimento urbano, apesar de a 
economia da Colônia ter se baseado na exportação de produtos 
rurais. O núcleo urbano foi o ponto de partida para a ocupação 
da terra. Sobre as primeiras cidades coloniais brasileiras analise 
as proposições: 
I. A maioria das cidades coloniais se desenvolveu no interior do 
Brasil Colônia onde ficavam protegidas de possíveis ameaças 
externas e internas.  
II. As cidades coloniais tinham a nítida finalidade de civilizar a 
Colônia, pois era o centro de difusão de hábitos e costumes da 
Metrópole. 
III. As cidades no Brasil colonial também serviram de entrepostos 
comerciais e sedes do poder administrativo. 
IV. Fundar cidades fazia parte da estratégia portuguesa de 
colonização, pois favorecia a permanência e à fixação do homem 
na terra. Foi a partir delas que o colonizador português exerceu o 
domínio econômico e militar do território. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) I e II. 
b) II, III e IV. 
c) II e III. 
d) I, II, III e IV. 
 
14. As missões eram povoados indígenas criados e 
administrados por padres jesuítas no Brasil Colônia, entre os 
séculos XVI e XVIII. Sobre as missões coloniais analise as 
proposições: 
I. O principal objetivo das missões era catequizar os índios, mas 
esse processo tinha efeitos colaterais como forjar a resistência 
indígena à escravização o que incomodava os conquistadores 
portugueses.  
II. Para que adotasse a fé cristã, a população indígena tinha de 
ser instruída e ganhava conhecimentos de leitura e escrita.  
III. Os índios reunidos nesses aldeamentos não eram 
escravizados, como geralmente ocorria em outros lugares. Eles 
viviam do cultivo da terra, se valendo de técnicas agrícolas 
ensinadas pelos religiosos.  
IV. Com o tempo, muitas missões prosperaram e acabaram 
virando uma ameaça à centralização de poder pretendida pela 
Coroa. Assim, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, 
acusados de controlar um "Estado dentro do Estado" e de 
insuflar os guaranis contra o domínio português. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) II, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) I, II, III e IV.  
 
15. O município de Serrana está despontando como um grande 
polo de logística do interior de São Paulo devido, especialmente, 
a: 

http://www.mfrural.com.br/cidade/serrana-sp. Aspx 
 
a) Construção do Aeroporto de Serrana. 
b) Revitalização da Hidrovia Tietê-Paraná. 
c) Construção do Polo Intermodal de Cargas. 
d) Construção do Porto Fluvial de Serrana. 
 
16. São atividades econômicas de destaque no município de 
Serrana, à exceção: 

http://www.mfrural.com.br/cidade/serrana-sp. Aspx 
a) O cultivo de cana-de-açúcar. 
b) Polo moveleiro. 
c) O comércio e a prestação de serviços. 
d) Indústrias de usinagem e implementos agroindustriais. 
 
 

17. Conforme o artigo 126º da Constituição Estadual paulista o 
servidor será aposentado, voluntariamente, aos _____________ 
de idade, se homem, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 
A expressão que completa adequadamente a lacuna é: 
a) Sessenta anos. 
b) Cinquenta e cinco anos. 
c) Sessenta e três anos. 
d) Sessenta e cinco anos. 
 
18. Conforme o artigo 126º da Constituição Estadual paulista o 
servidor será aposentado, voluntariamente, aos _____________ 
de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 
A expressão que completa adequadamente a lacuna é: 
a) Sessenta anos. 
b) Cinquenta e três. 
c) Cinquenta e cinco. 
d) Sessenta e cinco anos. 
 
19. Conforme dispõe o artigo 14º da Lei Orgânica do município 
de Serrana a Câmara Municipal compõe-se de: 
a) Onze vereadores. 
b) Nove vereadores. 
c) Treze vereadores. 
d) Doze vereadores. 
 
20. Conforme dispõe o artigo 11º da Lei Orgânica compete, 
privativamente, ao município de Serrana, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 
I. Legislar sobre os assuntos de interesse local, Plano Plurianual, 
Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais. 
II. Elaborar e executar o Plano Diretor como instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
III. Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por 
necessidade, utilidade pública ou por interesse social. 
IV. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação básica. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) I e II. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, II, III e IV. 







